
 

 

                                                       Gniewino, ……………………. 

 

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA 
do Stowarzyszenia  „Bursztynowy Pasaż” 

w charakterze Członka zwyczajnego 

 

Po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” składam 

deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze Członka zwyczajnego. 

Reprezentuję sektor mieszkańców. 

 

1. Imiona i nazwisko: ………………………………………………………………………………… 

 

2. Adres do korespondencji ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu ………………………………………………………………………………………… 

 

4. Adres e-mail ………………………………………………...…………………………………..… 

 

 

Klauzura RODO 

 

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Stowarzyszenie 

"Bursztynowy Pasaż" z siedzibą w Gniewinie, ul. Szkolna 3, 84-250 Gniewino, 

jako Administrator danych osobowych informuje Pana/Panią, iż: 

- podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontynuowania dalszej 

współpracy, 

- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, 

-  dane mogą być udostępniane przez Stowarzyszenie innym podmiotom do tego 

upoważnionym na podstawie zobowiązań prawnych związanych z funkcjonowaniem 

oraz realizacją zawartych przez Stowarzyszenie umów związanych w Programem 



 
 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 - 2027, 

- posiadane przez nas dane podlegają profilowaniu w celu przeprowadzania 

analiz, chęci przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej do Państwa 

potrzeb oferty oraz konieczności wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań 

prawnych związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas 

umów, 

- przetwarzane kategorie Pana/Pani danych to dane osobowe, które pochodzą 

bezpośrednio od Pana/Pani (lub zostały przekazane w Pana/Pani imieniu) lub 

dane osobowe, które Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane 

osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w 

Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł 

publicznie dostępnych.  Pana/Pani dane będą przetwarzane przez cały czas 

naszej współpracy, wynikającej z charakteru prowadzonej przez Stowarzyszenie 

działalności w zakresie wypełniania przez Stowarzyszenie zobowiązań prawnych 

związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją zawartych przez nas umów, 

- w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem 

e-mail:  <mailto:biuro@bursztynowypasaz.pl> biuro@bursztynowypasaz.pl  

- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż 

przetwarzanie przez Stowarzyszenie "Bursztynowy Pasaż" danych osobowych 

Pan/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

 

 

 .............................................................. 

                             (podpis czytelny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do deklaracji przystąpienia: 

 

1. Czy posiadasz doświadczenie w realizacji projektów  

dofinansowanych ze środków zewnętrznych? 

 Tak (jakie to były programy, źródła finansowania?) 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………) 

 Nie 

2. Czy byłeś/jesteś członkiem gremium oceniającego wnioski o 

dofinansowanie (w LGD/LGR, Radzie Organizacji Pozarządowych, w komisji 

oceniającej budżet obywatelski itp.) 

 Tak (jakiej?)…………………………………………………………………………… 

 Nie 

3. Czy jesteś: 

 osobą młodą do 25 lat 

 członkiem Rady Gminy/Miasta/Powiatu 

 sołtysem 

 członkiem stowarzyszenia, fundacji (nazwa, funkcja) : 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 pracujesz w jednostce sektora finansów publicznych (jakiej?) 

………………………………………………………………………………………………… 

 inne: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

.............................................................. 

                               (podpis czytelny) 

 


